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TYÖPAIKKOJEN 
EDISTÄMINEN 
JA TALOUDEN 
ELPYMINEN

Työttömyys on yksi Euroopan akuuteim-
mista ongelmista. Yli 25 miljoonaa euroop-
palaista - yli 10 prosenttia aktiiviväestöstä 
– on ilman työtä. Nuorten kohdalla tilanne 
on vielä synkempi, lähes yksi neljästä alle 
25-vuotiaasta nuoresta aikuisesta on 
työttömänä. Pahiten kärsineissä Euroopan 
maissa, kuten Kreikassa ja Espanjassa, yli 
puolet nuorista on työttömänä ja talouden 
kiristämispolitiikka vain pahentaa tilannetta.
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Ilmasto- ja ympäristökriisi on nyt poltta-
vampi kuin koskaan. Tutkijat ovat entistä 
vakuuttuneempia siitä, että ihmisen toimet 
muuttavat ilmastoa, ja ilmastopolitiikan 
lykkääminen pahentaa ilmastonmuutok-
sesta aiheutuvia uhkia. Myös taloustietei-
lijät varoittavat viivytelyn kustannuksista.1

 
Mutta ratkaisu on olemassa: talouden 
viherryttämisellä voimme luoda korkea-
luokkaisia vihreitä työpaikkoja, joilla torjua 
työttömyyttä, ja samalla ilmastonmuutosta 
ja ympäristön pilaantumista. EU-maat 
voivat ainoastaan hyötyä näistä toimista. 
‘Vihreässä johtoasemassa’ pysyminen aut-
taisi EU:ta aikaansaamaan vientiä ylimää-
räisen 25 miljardin euron arvosta vuodessa, 
alentamaan energiakustannuksia jopa 350 
miljardilla eurolla vuodessa vuoteen 20502 
mennessä, vähentämään riippuvuutta tuon-
tienergiasta ja vaihtelevilla hinnoilla han-
kituista raaka-aineista, sekä vahvistamaan 
Euroopan huoltovarmuutta. 

Jos voimme varmistaa työmarkkinaosa-
puolten tiiviin osallistumisen, laatia koh-
dennettuja koulutusohjelmia sekä toteut-
taa innovaatioiden ja vihreän sijoittamisen 
edistämiseksi tarkoitettua kunnianhimois-
ta ja vakaata politiikkaa, voimme luoda 
miljoonia kestäviä ja korkealuokkaisia vih-
reitä työpaikkoja, useat niistä paikallisiin 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin eri puolille 
Eurooppaa.

Tämän esitteen tarkoituksena on antaa 
tietoa Euroopan mahdollisuuksista luoda 
vihreitä työpaikkoja sekä Euroopan par-
lamentin Vihreät/EVA-ryhmän pyrkimyk-
sistä edistää vihreää työtä. 

Esitteen toisessa osassa kuvataan eräitä 
menestystarinoita vihreiden työpaikkojen 
luomisessa Euroopassa. Vihreät työpaikat 
Euroopassa ei todellakaan ole mikään uto-
pistinen unelma: se on jo todellisuutta!

1 Nicholas Stern, 2007. The economics of climate change. 
Sternin raportti.

2 Euroopan ilmastosäätiö, 2010. Roadmap 2050: a practical 
guide to a prosperous, low-carbon Europe.
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’Vihreä työpaikka’ on mitä tahansa ammat-
tityötä, joka auttaa suojelemaan ympäristöä 
ja torjumaan ilmastonmuutosta, eli säästää 
energiaa ja raaka-aineita, edistää uusiutuvaa 
energiaa, vähentää jätteitä ja saasteita tai 
suojelee luonnon monimuotoisuutta ja eko-
systeemejä. 

Kestävien kulutus- ja tuotantomallien ke-
hittäminen tekee mahdolliseksi luoda uusia 
työpaikkoja ja muuntaa jo olemassa olevia 
hyviksi vihreiksi työpaikoiksi, ei ainoastaan 
melkein kaikilla toimialoilla, vaan myös 
koko arvoketjussa, tutkimuksesta tuotan-

toon, myyntiin ja palveluun; uusilla huip-
puteknologian aloilla, kuten uusiutuvat 
energialähteet; perinteisillä aloilla, kuten 
teollisuus ja rakennusala; maatalous ja ka-
lastus; sekä palvelualoilla, kuten ravintolat, 
matkailu, liikenne ja koulutus.

Vihreät työpaikat tarjoavat ihmisarvoista 
työtä,  mikä puolestaan takaa asianmukaisen 
sosiaaliturvan, kunnon palkan, terveelliset 
työolot, työntekijöiden oikeuksien kunnioit-
tamisen sekä yksilön osallistumisen päätök-
siin, jotka vaikuttavat hänen elämäänsä.

3 Uuden kestävän talouden työllisyyspotentiaalin kehittäminen, 
Euroopan Parlamentin päätöslauselma, hyväksytty 7. syyskuuta 
2010, Esittelijä: Vihreiden MEP Elisabeth Schroedter. 

MITÄ OVAT 
VIHREÄT 
TYÖPAIKAT?
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Euroopan parlamentin Vihreät/EVA-ryhmä 
toimii aktiivisesti uusien vihreiden työpaik-
kojen luomiseksi Euroopassa. Esimerkiksi 
vuonna 2010 vihreän mepin aloitteesta 
Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslau-
selman, jossa vaaditaan kestävän talouden 
koko työllisyyspotentiaalin hyödyntämistä, 
varmistaen sekä ihmisarvoinen työ että so-
siaalisesti oikeudenmukainen siirtymävaihe.3 
Tässä esitteessä esitetyt vihreiden vaatimuk-
set löytyvät myös ko. päätöslauselmasta.

EU-27 lukuja, 2008. Lähde: Euroopan komissio 2011: Työllisyyttä ja 
kasvua tukeva EU:n ympäristöpolitiikka 

Ns. ekoteollisuus käsittää kaikki teknologioiden, tuotteiden ja 
palvelujen kehittämiseen liittyvät toiminnat, joiden avulla voi-
daan mitata, ehkäistä tai korjata vedelle, ilmalle tai maaperälle 
aiheutuneita vahinkoja ja tarjota ratkaisuja esimerkiksi jätteisiin, 
meluun ja ekosysteemeihin liittyviin ympäristöongelmiin. 
Esimerkkeihin kuuluvat  jäte- ja vesihuolto,  ilmansaastumisen 
torjunta, kierrätys, uusiutuvan energian tuotanto ja luonnon 
monimuotoisuuden suojelu.

Ekoteollisuus
3.4 miljoonaa

Autoteollisuus
2.7 miljoonaa Kemikaalit

2.4 miljoonaa

Perus-
materiaalit

1.4 miljoonaa Tekstiilit
1.3 miljoonaa

TYÖPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ EKOTEOLLISUUDESSA 
SEKÄ SAASTUTTAVILLA ALOILLA EU:SSA

photo: ©Roel Burgler / HH
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VIHREÄT 
TYÖPAIKAT
UUSISSA JA 
PERINTEISISSÄ 
YRITYKSISSÄ 
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Taloustieteellinen tutkimus painottaa, että 
kestävään talouteen sijoittamalla luodaan 
ja säilytetään paljon työpaikkoja sekä uusilla 
että perinteisillä aloilla. On vahvaa näyttöä 
siitä, että viherryttämisen kokonaisvaiku-
tukset työllisyyteen ovat myönteiset, sillä 
kestävä taloudellinen toiminta, energian-
säästö ja luomuviljely ovat työvaltaisempia 
kuin niiden korvaamat toiminnot.4 

Vihreissä työpaikoissa työskentelevien 
tarkkaa määrää on vaikea arvioida, koska 
määritelmät ’vihreästä työpaikasta’ vaih-
televat. Lisäksi vertailukelpoisia tietoja on 
niukasti, etenkin muusta kuin varsinaisesta 
ympäristöliiketoiminnasta, jolla vihreitä 
työpaikkoja on jo koko Euroopassa.

0

300.000

2000

2008

600.000

900.000

1.200.000

1.500.000

Uusiutuva  
energia

Kierrätetyt 
materiaalit 

Jätevesihuolto Jätehuolto

TYÖPAIKKAKEHITYS 2000 – 2008

Vuoden 2008 jälkeen on uusiutuvan energian alalla 
luotu runsaasti uusia työpaikkoja. Vuosina 2009–2010 
alalla oli noin miljoona työpaikkaa, jotka ovat kestäneet 
myös talouskriisin. Jopa vuosien 2010 ja 2011 välillä 
työpaikkojen määrä kasvoi, mikä nosti kokonaismäärän 
1 186 000:een.5 Jos EU toteuttaa kunnianhimoista 
ilmastopolitiikkaa, tulee ala kasvamaan vieläkin voimak-
kaammin. Vuonna 2011 Euroopan komissio arvioi, että 
3 miljoonaa uutta työpaikkaa voitaisiin luoda vuoteen 
2020 mennessä,6 ja 6 miljoonan raja voitaisiin saavut-
taa vuoteen 2050 mennessä, mikäli asetetaan tavoit-
teeksi tuottaa 100 prosenttia energiasta uusiutuvilla 
energianlähteillä.7

EU-27 lukuja. Lähde: ECORYS, 2012. Resurssitehokkuuden parantamisesta ja 
ympäristöstä riippuvien työpaikkkojen lukumäärä

4 CCE, GHK, IER, 2011. Studies on Sustainability Issues – Green 
Jobs; Trade and Labour; Loppuraportti Euroopan komissiolle, 
Työllisyyden pääosasto.

5 EurObserv’ER, 2012. The State of Renewable Energies in 
Europe, 12. EurObserv’ER raportti.

6 Euroopen kommissio, 2011. KOM (2011) 31 lopullinen, 
Uusiutuva energia: eteneminen kohti vuoden 2020 tavoitetta.  

7 Euroopan uusiutuvan energian neuvosto, 2010. RE-thinking 
2050. A 100% Renewable Energy Vision for the European 
Union. 
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Resurssitehokkuutta parantamalla voitaisiin luoda 1,4 - 2,8 miljoonaa työpaikkaa Euroop-
paan.8 Lisäksi noin 14,6 miljoonan työpaikan olemassaolo riippuu suoraan ekosysteemeistä 
ja luonnon monimuotoisuudesta, kuten maa- ja metsätalous sekä kalastus.9 Näiden alojen 
viherryttäminen lisäisi työpaikkoja. Esimerkiksi luonnonmukaisen maatalouden on arvioitu 
työllistävän 10–20 % enemmän hehtaaria kohden perinteiseen maatalouteen verrattuna.10

Terästeollisuuden esimerkki osoittaa, miten vihreä muutos auttaa säilyttämään työpaikkoja 
myös perinteisillä teollisuudenaloilla. Tuulivoimaloissa tarvitaan laadukasta terästä, joka luo 
uutta kysyntää erikoisteräksille, ja turvaa työpaikkoja. 
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EU-27 lukuja. Lähteet: Liikenne, mukaanlukien: Joukkoliikenne (2008: 1,200,000): UITP, 2008. Public transport: The smart green solution!; Rau-
tatieliikenne (2004: 900,000): Euroopan komissio, 2008. Towards an integrated European railway area.  Jätehuolto & kierrätys, jätevesihuolto, 
vesihuolto, muut (luonnon monimuotoisuus, ilma, maaperä ja pohjavesi, melu ja tärinä) (2008): ECORYS, 2012. The number of Jobs dependent 
on the Environment and Resource Efficiency improvements. Uusiutuva energia (2011): EurObserv’ER, 2012. State of Renewable Energies, 12. 
Eurobserver raportti. Luonnonmukainen maatalous (2007): ECORYS, 2012. Rakennusten energiatehokkuus (2009): ECORYS, 2012.



VIHREÄT TYÖPAIKAT # TULOKSIA JA MAHDOLLISUUKSIA EUROOPALLE11

photo: ©monkeybusinessimages

8 GWS, 2011. Macroeconomic modelling of sustainable development and 
the links between the economy and the environment, raportti Euroopan 
komission ympäristöpääosastolle, valmistanut Cambridge Econometrics, 
the Institute of Economic Structures Research, the Sustainable Europe 
Research Institute sekä Wuppertal Institute for Climate, Environment and 
Energy. 

9 FEMM, GHK, Ecologic Institute, IEEP, 2011. The Social Dimension of 
Biodiversity Policy. 

10 Sustainlabour, 2013. Green Jobs and related policy frameworks. An 
overview of the European Union. 
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VIHREIDEN 
TYÖPAIKKOJEN 
POTENTIAALIN 
HYÖDYN-
TÄMINEN

Vihreiden työpaikkojen potentiaalia voi-
daan hyödyntää vain, jos lait ja budjetit 
edistävät innovaatiota ja takaavat kestävän 
rahoituksen. 

Euroopan parlamentin vihreät toimivat aktii-
visesti näiden edellytysten puolesta. Energi-
an säästöstä olemme onnistuneet saamaan 
parlamentin enemmistön tuen vuosien 
202011 ja 2030 kunnianhimoisille sitoville ta-
voitteille. EU:n jäsenmaiden hallitukset ovat 
toistaiseksi kieltäytyneet vahvistamasta tätä 
vuodelle 2030, mutta vihreät ajavat edelleen 
tätä tavoitetta, joka loisi paljon työpaikkoja. 
Energiatehokkuustoimet voisivat luoda tai 
säilyttää 2  miljoonaa vihreää työpaikkaa 
Euroopassa.12 Monet näistä työpaikoista 
liittyvät rakennusten remontointiin, joka on 
talouskriisissä yksi eniten kärsineistä toi-
mialoista. Lisäksi näitä töitä ei voisi siirtää 
muihin maanosiin. Ne syntyisivät pääosin 
paikalliin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. 

photo: ©tinabelle
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Vihreät/EVA-ryhmä on myös onnistunut 
parantamaan päätöksiä EU-määrärahoista 
kestävän kehityksen edistämiseen. Esimer-
kiksi saimme läpi sen, että osa EU:n aluetuki-
rahoista on käytettävä energiansäästöön ja 
uusiutuvaan energiaan. Etenkin köyhemmät 
jäsenvaltiot saavat tästä aikaisempaa enem-
män EU-rahaa ilmastotoimiin ja ympäristön-
suojeluun. Yksi tuore mietintö toteaa, että 
EU:n aluekehitysrahojen käyttäminen ”vih-
reisiin” kohteisiin loisi enemmän työpaikkoja 
kuin saman rahan käyttäminen niihin tarkoi-
tuksiin, joihin rahaa tähän asti on käytetty 
(esimerkiksi tiet)1. Vihreät ovat myös saaneet 
läpi säännöt EU-maataloustukien käytöstä 
luomuviljelyyn ja kestävään kalatalouteen.

Lisäksi, EU:n julkisia hankintoja  koskevat 
säännöt uusittiin hiljattain. Vihreät saivat 
läpi sen, että ympäristö- ja sosiaaliset sekä 
reilun kaupan kriteerit pitää ottaa huomioon 
ja hankinnoissa saa vaatia ympäristömerk-
kejä. Kaikki nämä vihreiden saavutukset 
tukevat vihreiden työpaikkojen luomista.

Vain johdonmukaisella politiikalla voidaan 
luoda ja säilyttää vihreitä työpaikkoja kes-
tävästi. Esimerkiksi Espanjassa, joka vielä 
vuonna 2008 kuului uusiutuvan energian 
edelläkävijöihin Euroopassa, hallitus on 
vuodesta 2009 lähtien leikannut radikaa-
listi tukiohjelmia ja alan työpaikat maassa 
ovat sen jälkeen vähentyneet puoleen.14

11 Energiatehokkuusdirektiivi, Euroopan parlamentti hyväksyi raportin 11. 
syyskuuta 2012, Esittelijä: Vihreiden MEP Claude Turmes.

12 Euroopan kommissio, 2011. SEC (2011) 779: Impact Assessment 
accompanying the Energy Efficiency Plan. 

13 GHK, 2011: Evaluating the Potential of Green Jobs in the next 
Multi-annual Financial Framework. 

14 Tiedot: Espanjan uusiutuvan energiateollisuuden yhdistykset UNEF, 
Protermosolar ja AEE. Laatinut Cinco Días-lehti.
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Euroopan Unionin on koko ajan parannetta-
va oman taloutensa kestävyyttä voidakseen 
säilyttää johtoasemansa ympäristöinnovaa-
tioissa ja ympäristöystävällisten tuotteiden 
tuottajana. Eurooppa on pitkään ollut 
maailman johtaja ympäristönsuojelussa ja 
kestävässä kehityksessä sekä uusiutuvassa 
energiassa. Nyt rinnalle on kirinyt uusia 
maita. Esimerkiksi vuodesta 2011 lähtien 
Eurooppa on vähentänyt investointeja uu-
siutuvaan energiaan, kun taas Kiina on viime 
vuosina tasaisesti kasvattanut osuuttaan.

KILPAILUKYVYN
TURVAAMINEN

INVESTOINNIT UUSIUTUVIIN ENERGIALÄHTEISIIN 
2004-2012

Lähde: Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF, 2013. Maailmanlaajuiset trendit 
uusiutuvaan energiaan investoimisessa 2013

photo: ©eliandric
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Eurooppa voi säilyttää johtoasemansa vain, 
jos se investoi nopeasti - ja isosti - kestä-
vään talouteen, hyväksyy kunnianhimoisen 
ympäristölainsäädännön ja asettaa rahojen 
käytössä etusijalle ilmasto- ja ympäris-
tönsuojelun. Vain siten voidaan luoda 
Eurooppaan merkittävä   osa maailmassa 
syntyvistä vihreistä työpaikoista.

Euroopan parlamentin vihreät ovat esittäneet 
“Kestävän Euroopan teollinen renessanssi” 
-strategian (RISE), jonka tarkoituksena on 
parantaa EU:n kilpailukykyä   kestävyyden 
politiikalla ja luoda runsaasti hyviä vihreitä 
työpaikkoja.15

Lisäksi vihreät tukevat aktiivisesti in-
novatiivisia yhtiöitä, jotka sijoittavat 
energiatehokkaisiin, kestäviin tuotteisiin. 
Esimerkiksi suurimmassa osassa jäähdytys- 
ja ilmastointijärjestelmistä käytetään vielä 
“superkasvihuonekaasuja”, jotka ovat erit-

täin pahoja ilmastonmuutoksen aiheuttajia. 
Onneksi ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja 
on saatavilla, ja jo yli 400 eurooppalaista 
valmistajaa ja yritystä   käyttää niitä. Vih-
reän mepin johdolla  Euroopan parlamentti 
on saanut läpi lain näiden vaarallisten 
kaasujen vaiheittaisesta käytöstä poistos-
ta.16 Koska jopa 90% haitallisimpia kaasuja 
käyttävistä jäähdytysjärjestelmistä on 
tuotitavaraa, kiellot auttavat eurooppa-
laisia kestävien vaihtoehtojen tuottajia ja 
edistävät vihreitä työpaikkoja.

15  Euroopan uudelleenteollistaminen kilpailukyvyn ja 
kestävyyden edistämiseksi, EP:n päätöslauselma 15.1.2014 
Raportööri: vihreä MEP Reinhard Bütikofer.

16  EU asetus fluoratuista kasvihuonekaasuista, instituutioiden 
välinen sopimus, EP hyväksyi 12.3.2014, Raportööri: vihreä 
MEP Bas Eickhout.
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Eurooppalaiset yritykset ovat jo pitkään 
pyrkineet kilpailemaan maailmanlaajui-
sesti, leikkaamalla työvoimakustannuksia, 
esimerkiksi palkkoja ja sosiaaliturvamak-
suja. Kuitenkin tuotantoprosessiin liittyvät 
materiaali- ja energiakustannukset ovat 
usein huomattavasti korkeammat kuin 
työvoimakustannukset. Täten kilpailuetuja 
kehitetään tulevaisuudessa säästämällä 
energian ja materiaalin kulutuksessa - mikä 
on ympäristöystävällisten yritysten ydin-
tavoitteena.

Energiansäästö ja resurssien tehokkaampi 
käyttö auttavat alentamaan tuotanto-
kustannuksia ja pelastamaan tehtaat 
sulkemiselta sekä takaamaan työnteki-
jöille asianmukaisen korvauksen. Monet 
ammattijärjestöt ja työpaikkaneuvostot 
ovat tunnustaneet tämän ja sitoutuneet 
edistämään energia- ja resurssitehokasta 
tuotantoa työvoimakustannusten painei-
den keventämiseksi. 

Vihreät vastaavat Euroopan parlamentin raa-
ka-ainestrategian laatimisesta, joka tähtää 
entistä paremman resurssitehokkuuden saa-
vuttamiseen ja resurssien uudelleenkäyttöön 
ja kierrättämiseen työpaikkojen luomiseksi, 
kilpailukyvyn edistämiseksi ja ympäristön 
suojaamiseksi.17

17   Tehokas eurooppalainen raaka-ainestrategia, Euroopan 
parlamentin päätöslauselma, hyväksytty 13. syyskuuta 2011, 
Esittelijä: Green MEP Reinhard Bütikofer.

Energia ja raaka-aineet 
sekä tarvikkeet
yhdistetty 38–60%

Henkilöstö
18–20%

Muut kulut
yhdistetty 32–37%

TUOTANTOKUSTANNUS  
EUROOPPALAISESSA 
TEOLLISUUDESSA

Lähde: Greenovate! Europe, 2012. Guide to resource efficiency in 
manufacturing

Työvoimakustannusten osuus on keskimäärin vain 18-20% 
eurooppalaisten tuotantoyritysten yleisistä tuotantokustannuk-
sista, kun taas raaka-aineiden ja tarvikkeiden osuus on 30-45% ja 
energiakustannusten 8-15%. 
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SOSIAALISESTI 
OIKEUDENMUKAINEN 

VIHREÄ SIIRTYMÄ

photo: ©FireAtDusk



VIHREÄT TYÖPAIKAT # TULOKSIA JA MAHDOLLISUUKSIA EUROOPALLE19

Meille vihreille on erittäin tärkeää, että 
vihreät työpaikat edistävät ihmisarvoista 
työtä riittävän sosiaaliturvan, riittävien 
tulojen, terveellisten työolojen, työnte-
kijöiden oikeuksien kunnioittamisen sekä 
yksilöiden oikeuden osallistua omaan elä-
määnsä vaikuttaviin päätöksiin kautta.
  
Ihmisarvoisten työolosuhteiden takaami-
nen uusilla sektoreilla, kuten uusiutuvien 
energialähteiden aloilla, saattaa osoittautua 
haasteelliseksi. Euroopan metallityönte-
kijöiden liiton (EMF) tutkimus tuulivoima-
sektorilla Saksassa, Ranskassa, Espanjassa, 
Alankomaissa ja Tanskassa osoittaa, että 
kilpailun paineet, riittämätön henkilöstön 
edustus, määräaikaiset työsopimukset ja 
puutteet ammattitaidossa ovat kaikki hai-
tallisia työolosuhteille.18 Saatu näyttö on 
tosin epäselvää, sillä Saksassa ja Espanjassa 
tehdyt tutkimukset osoittivat uusiutuvan 
energian alalla olevien työpaikkojen tason 
olevan hyvän,19 kun taas jätehuoltoteolli-
suudessa terveydelle haitalliset työolosuh-
teet ja pienet palkat ovat ongelmallisia.

Lisäksi ympäristönmuutos vaatii jousta-
vuutta. Työntekijöillä tulee olla varmuus 
siitä, että heidän turvanaan on tehokas 
henkilöstön edustus ja jäsenvaltion sosiaa-
liturvajärjestelmä.

Euroopan parlamentin Vihreät/EVA-ryhmä  
tapaa säännöllisesti ammattijärjestöjen ja 
työntekijöiden edustajia keskustellakseen 
ihmisarvoisen työn takaamisesta vihreillä 
sektoreilla sekä sosiaalisesti oikeudenmu-
kaisesta vihreästä siirtymästä, jossa työn-
tekijöillä on kumppanuusasema eivätkä he 
ole oikeudettomasti epäedullisessa asemassa 
muutosten vuoksi. Lisäksi vihreät vaativat 
tehokkaita sosiaaliturvajärjestelmiä Euroop-
paan, erityisesti vihreän siirtymän aikana 
sekä väliaikaisesti työttömänä oleville työn-
tekijöille. 

18 Euroopan metallityöntekijöiden liitto (EMF) ja PCG: Euroopan 
tuulivoimasektori: The European Wind Energy Sector: Green 
and Social? New Pathways for Workers Representation in the 
European Wind Sector.

19 Kansainvälinen työjärjestö, 2013: Sustainable development, 
decent work and green Jobs. Kansainvälinen työkonferenssi, 
102. istunto. 
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OIKEUS 
KOULUTUK-
SEEN
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OIKEUS 
KOULUTUK-
SEEN

Euroopan parlamentin vihreät vaativat laajempia lisäkoulu-
tusmahdollisuuksia kaikilla ammattitaidon tasoilla. Vihreän 
muutoksen tulee antaa koulutusmahdollisuus kaikille: nuorille 
ja vanhoille, miehille ja naisille, enemmän ja vähemmän ammat-
titaitoisille, työttömille ja työssäkäyville. Kaikilla työntekijöillä 
pitää olla oikeus koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen.

Ammattikolulutuksen ja koulutusohjelmien tulee taata, että 
työntekijällä, joka on työskennellyt vaikkapa 30 vuotta hiilikai-
voksessa, on mahdollisuus kouluttautua vihreään työhön tarvit-
tavat taidot. Tätä tarvitaan välttämättä, jotta vihreän muutoksen 
työllisyyspotentiaali voidaan hyödyntää kokonaan. Työnantajilla, 
työntekijöillä ja hallituksilla on yhdessä vastuu johdonmukaisten 
koulutusstrategioiden laatimisessa. Ensimmäinen vaihe edel-
lyttää uusien ja tulevien ammattitaitotarpeiden arvioimista ja 
työntekijöiden koulutustarpeiden  tunnistamista.

Euroopan parlamentin vihreät saivat läpi sen, että EU-rahoilla 
kustannetuissa työllisyys- ja koulutusohjelmissa on otettava huo-
mioon vihreään talouteen siirtyminen. Teemme myös lujasti työtä 
edistääksemme työntekijöiden perusoikeutta koulutukseen sekä 
demokratian laajentamista työpaikoilla. Innovaatiota ja luovuutta 
ei ole ainoastaan tutkimuslaitoksissa, vaan myös ruohonjuuritasolla, 
jolla monet työntekijät keksivät uusia ideoita.
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Vihreiden työpaikkojen luomisen potentiaali on erityisen korkea tietyillä aloilla, 
kuten rakentamisessa, aurinko- ja tuulivoimaloiden tuotannossa sekä energiaa 
ja voimavaroja säästävien teknologioiden kehittämisessä. Nämä alat ovat kaikki 
perinteisesti miesvaltaisia, ja ennakkoluulot ovat usein syvälle juurtuneita. Naiset 
ovat yhä vaarassa joutua syrjityiksi. Lisäksi vähemmistö nuorista naisista edelleen 
valitsee harvoin ammatteja, joihin liittyy matematiikkaa, tietojenkäsittelyoppia, 
luonnontieteitä ja tekniikkaa.

NAISET 
VIHREISSÄ 
TYÖPAIKOISSA
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Euroopan parlamentin Vihreät/EVA-ryhmä haluaa edistää naisten osallistumista 
vihreään talouteen. Esimerkkeinä kaksi vihreiden meppien esittämää aloitetta: 
Euroopan parlamentin päätöslauselma talous- ja rahoituskriisin sukupuolinäkökoh-
dista20 ja EU-aloite sukupuolijakauman tasapainottamisesta miesvaltaisilla aloilla.21 
Vihreät ovat myös saaneet läpi velvoitteen ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvo, 
kun EU:n aluekehitysvarojen käytössä, koska tästä aiheesta teettämämme tutkimuk-
set ovat osoittaneet, että sukupuolten tasa-arvosta ollaan vielä kaukana.

20    Talouskriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon ja 
naisten oikeuksiin, EP:n päätöslauselma, 17.6.2010, 
Raportööri: vihreä MEP Raül Romeva.

21  Uuden kestävän talouden työllisyyspotentiaalin 
kehittäminen, EP:n päätöslauselma 7.9.2010, raportööri: 
vihreä MEP Elisabeth Schroedter.

photo: ©shotbydave
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VIHREÄT TYÖPAIKAT 
EIVÄT OLE UTOPISTISIA 
HAAVEITA. MONILLA 
EUROOPAN ALUEILLA 
SIIRTYMINEN KOHTI 
KESTÄVÄMPÄÄ KEHITYSTÄ 
ON AUTTANUT LUOMAAN 
UUSIA TYÖPAIKKOJA.

MENESTYSTARINOITA: 
VIHREIDEN 
TYÖPAIKKOJEN 
LUOMINEN EUROOPASSA
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ANAVRAN KYLÄ, 
KREIKKA: 
KESTÄVÄÄ 
PAIKALLISTA 
KEHITYSTÄ, 
TYÖPAIKKOJA JA 
HYVINVOINTIA

TOIMINTA: 
Paikkakunnan kestävä kehittäminen 
täystyöllisyyden ja hyvinvoinnin luomiseksi

MISSÄ TYÖPAIKKOJA LUODAAN? 
Luomuviljely- ja karjatalous, uusiutuvan 
energian paikallinen tuotanto, ekomatkailu

KETKÄ? 
Paikallisyhteisö ja -hallinto, viljelijät, 
paikalliset yritykset, paikallinen tekninen 
opisto

SAAVUTUKSET: 
Työttömyys laski nollaan, väkiluku kasvoi, 
kylän tulot kasvoivat yhteensä 60 000 € 
vuodessa, julkinen infrastruktuuri uusittiin, 
elämänlaatu parani

Nettisivut: 
www.anavra-zo.gr/en 
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Syrjäinen Anavran vuoristokylä Kaakkois-
Kreikassa on erittäin menestyksellisesti 
käyttänyt vihreää muutosta työllisyyden 
parantamiseen. Vuosien 2000 ja 2010 
välillä kunnassa työttömyys putosi nollaan, 
asukasluku lähes kaksinkertaistui 300:sta 
550:een, ja asukkaiden elämänlaatu pa-
rani. Anavra sai osakseen maailmalaajuista 
huomiota muuttaessaan köyhän ja syrjäi-
sen kylän kestävän paikallisen kehityksen 
malliksi. Kylän perinpohjainen muutos alkoi 
1990-luvun puolivälissä. 

Perinteiset karjankasvattajat siirtyivät kohti 
integroitua, luonnonmukaista maataloutta. 

Perustetulla kolmella maatilalla oli yhteensä 
25 000 eläintä, lampaita, vuohia, lehmiä 
ja sikoja, jotka kaikki laidunsivat vapaasti 
vuorilla. Kyläläiset perustivat myös yhteisen 
teurastamon, jossa on kansainvälisten laatus-
tandardien mukaisesti sertifioitu luomuosio. 

Samanaikaisesti, päästäkseen energia-
omavaraiseksi, Anavra rakensi tuulivoi-
mapuiston jonka 20 turbiinin yhteisteho 
on 17,5 megawattia, ja joka tuottaa sähköä 
12 500–13 000 kodille. Tällä hetkellä on 
rakenteilla kaksi uutta tuulivoimapuistoa, 
yhteensä 23 turbiinia, joiden teho on yh-
teensä 20 megawattia. Näiden projektien 
odotetaan luovan 20 pysyvää ja 100 tila-
päistä työpaikkaa. 

Mahdollinen ylijäämäsähkö myydään, ja jo 
ensimmäinen tuulivoimapuisto on tuonut 
kylälle lisätuloja noin 60 000 euroa vuo-
dessa. Vuonna 2010 kylä alkoi yhteistyössä 
paikallisen teknisen opiston kanssa suunni-
tella pienen vesivoimalan sekä biomassaa 
käyttävän kaukolämpöjärjestelmän raken-
tamista. »

photo: ©Stamatis Lagkanis
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Lopuksi kylä sai aikaan vielä Gouran noin 
100 hehtaarin luonto- ja kulttuuripuiston, 
joka on ekomatkailukohde ja jossa on 
käynyt yli 8 500 vierailijaa vuosien 2000 
ja 2012 välillä.

Anavran kestävän kehityksen suunnitel-
ma ei ole pelkästään luonut työpaikkoja 
ja lisännyt  tuloja, vaan on myös antanut 
paikallisyhteisölle mahdollisuuden kehittää 
julkista infrastruktuuria ja siten parantaa 
asukkaiden elämänlaatua. Kyläläiset ovat 
rakentaneet aukioita ja vesipumppuja, 
kunnallisen lääkärikeskuksen, koulutus- ja 
urheilutiloja, vanhainkodin sekä tilat asun-
nottomille. Kylän työttömyys- ja rikolli-
suuslukemat ovat nollassa, eivätkä nuoret 
enää muuta muualle.

Anavran erittäin positiivinen sosiaalis-
taloudellinen tilanne hämmästyttää vie-
läkin enemmän, kun otetaan huomioon, 
kuinka pahasti talouskriisi on Kreikkaan 
vaikuttanut. Vuonna 2012 Kreikan BKT 
asukasta kohden oli vain 75 % koko EU:n 
keskiarvosta, ja vuonna 2013 työttömyys 

oli 27,8  %, noin kaksi- ja puolikertainen 
verrattuna EU:n keskitasoon.

Anavran menestyksen voidaan pitkälti 
katsoa johtuvan aikaansaavista johtohenki-
löistä ja EU-rahastojen tuesta.

Virallisten arvioiden mukaan, ohjaamalla 
taloutensa kestävälle polulle Kreikka voisi 
luoda 210 000 vihreää työpaikkaa, joista 
27 000 pysyvää.
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BREMERHAVEN, 
SAKSA:
TYÖPAIKKOJA 
TAANTUVIEN 
TEOLLISUUDEN-
ALOJEN 
TYÖLÄISILLE

TOIMINTA: 
Uusien työpaikkojen luominen taantuvien 
teollisuudenalojen työläisille

MISSÄ TYÖPAIKKOJA LUODAAN?
Tuulivoima, rakennusala, tekniikka ja 
terästeollisuus sekä paikalliset pienet ja 
keskisuuret yritykset

KETKÄ? 
Paikallis- ja aluehallinnot, tutkijat, 
työntekijät ja paikalliset yritykset

SAAVUTUKSET:
1000 työpaikkaa tuulivoima-alalla 
Bremerhavenissa, 4050 uusiutuvan energian 
työpaikkaa Bremenin osavaltiossa

Nettisivut:
http://offshore-windport.de/en/home.html
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Sosiaalidemokraattien ja vihreiden hal-
lituskoalitio  nosti vihreään talouteen 
siirtymisen  prioriteetiksi  vuosina 1998–
2005, ja tästä käynnistyi maan energiaval-
lankumous. Virallisten arvioiden mukaan 
vuoden 2008 alussa 1,93  miljoonaa hen-
kilöä työskenteli Saksassa ympäristöaloilla, 
mikä on 37  % enemmän kuin 10 vuotta 
aikaisemmin.

Bremenin osavaltion 120 000 asukkaan 
rannikkokaupunki Bremerhaven uudisti 
vihreän muutoksen avulla taloutensa, joka 
perinteisesti on ollut nojannut laivanra-
kennukseen. 1980-luvun lopulla kaupungin 
talous heikkeni voimakkaasti kysynnän 
jyrkän alamäen koventuneen ulkomaisten 
kilpailun vuoksi. Työpaikat vähenivät rajusti 
(3500 pelkästään telakoiden sulkemisen 
vuoksi), kaupungin väkiluku aleni 30 %, ja 
työttömyys ampaisi 21 prosenttiin vuon-
na 1997. Vuonna 2001 Bremerhavenin 
kaupunginvaltuusto päätti yrittää kääntää 
kehityksen suunnan. Kaupungin parhaat 
valttikortit olivat ammattitaitoinen työvoi- »

photo: ©Oliver Hoffmann
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ma, laaja-alainen teknologinen osaaminen 
merenkulkualalla ja satamarakenteiden 
valmistuksessa. Näitä käytettiin ja vahvis-
tettiin tukemalla tuulivoimaa, erityisesti 
offshore-tuulivoimapuistoja.

Kaupunki sijoitti infrastruktuuriin, tuulisek-
torin tutkimukseen sekä tehosti tarvittavaa 
ammattikoulutusta. Tuulienergiajärjestö 
(WAB), 300:n tuulienergia-alalla työsken-
televän yhtiön ja laitoksen (tuotanto, asen-
nus ja tutkimustyö) verkosto perustettiin 
vuonna 2002 merituulivoiman valtakun-
nalliseksi keskukseksi.

Tämä työ kantoi hedelmää, ja nykyään 
Bremerhavenissa tuulivoima-ala työllistää 
1000 työntekijää (117 900 koko Saksassa 
vuonna 2012). Nyt Bremenin osavaltiossa 
uusiutuvan energian alalla työskentelee 
ainakin 4050 henkilöä. Paikalliset pienet 
ja keskisuuret yritykset rakennusalalla, 
teknologia- ja terästeollisuudessa ja myös 
muut tuuliturbiinien komponentteja 

valmistavat yritykset ovat hyötyneet. 
Pitkäjänteisiä toimia tarvitaan edelleen 
korkean työttömyyden alentamiseksi 
(11,1  % elokuussa 2013), mutta onnistunut 
tuulienergian kehitys on selvästi helpotta-
nut alueen ongelmia.

Bremenin aluehallinnossa vuodesta 2007 
mukana olleella Saksan vihreällä puolu-
eella, Bündnis ’90/Die Grünen,  on ollut 
keskeinen rooli uusituvan energian alan 
kehittämisessä alueella.
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BRYSSEL JA 
VALLONIA, BELGIA: 
KESTÄVIEN 
TALOUKSIEN JA 
PAIKALLISTEN 
TYÖPAIKKOJEN 
LUOMINEN 

TOIMINTA: 
Aluetalouksien vihreän muutoksen 
edistäminen, pysyvien työpaikkojen 
luominen alueelle ja alojen pitkäaikaisen 
elinkelpoisuuden säilyttäminen

MISSÄ TYÖPAIKKOJA LUODAAN? 
Rakennusalan pienet ja keskisuuret yritykset, 
elintarvikealan yritykset ja palvelut

KETKÄ? 
Paikallis- ja aluehallinnot, yrittäjäjärjestöt, 
kansalaisjärjestöt, ammattiyhdistykset, 
koulutuspalvelujen tuottajat

SAAVUTUKSET: 
Kattava rakennusten 
energiansäästön toimenpidekokonaisuus: 
koulutussuunnitelmat, tuotteiden 
myynti, rahoituksen tarjoaminen sekä 
yksilöille että pienille ja keskisuurille 
yrityksille, tutkimusohjelmat, tekninen tuki.

Nettisivut: 
http://www.aee-rbc.be/
http://nollet.wallonie.be/la-premiere-alliance-
emploi-environnement-est-scellee-0



VIHREÄT TYÖPAIKAT # TULOKSIA JA MAHDOLLISUUKSIA EUROOPALLE35

Vuodesta 2009 lähtien Brysselin ja Val-
lonian vihreät ministerit ovat ajaneet 
”työllisyys-ympäristö” -liittoutumien 
perustamista vihreiden työpaikkojen luo-
miseksi. Valloniassa nämä liittoumat saivat 
yhteensä 879 000 000 euroa  ”Marshall 
Plan2.Green” -ohjelmalta. Se on Vallonian 
hallituksen puiteohjelma, jonka tavoite 
kestävän kehityksen sisällyttäminen  kaik-
keen toimintaan sekä Vallonian talouden 
elvyttäminen.

Liittoumien ideana on, että talouden 
vihreän muutoksen politiikka luo uusia 
työpaikkoja ja ylläpitää näiden alojen elin-

kelpoisuutta pitkällä aikavälillä. Erityisesti 
painotetaan rakennusten energiatehok-
kuutta. Lähes puolet Vallonian rakennuk-
sista on tehty ennen vuotta 1945, ne ovat 
huonosti eristettyjä energiasyöppöjä. 
Toimien ansiosta syntyneet työpaikat ovat 
kaikki paikallisia eikä niitä voida ulkoistaa 
muualle. 

Aloite on kehitetty hyvässä yhteistyössä 
rakennusalan sidosryhmien kanssa, jotta 
ala voitaisiin muuttaa kestäväksi. Yritykset 
toimivat yhdessä saadakseen energianku-
lutuksen alas ja rakennusten energiatehok-
kuuden ylös, asettavat tavoitteita uusiutu- »
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valle energialle. Ne ottavat käyttöön uutta 
tekniikkaa ja ovat käynnistäneet julkisen 
asuntotuotannon uudistussuunnitelman.

Tämä on lisännyt  korjaus- ja ekorakenta-
misen kysynnän kasvua. Konkreettisia toi-
mia ovat koulutus, tiedonvaihto hyvistä 
käytännöistä, rahoitus sekä yksityisten 
että pienten ja keskisuurten yritysten 
hankkeille, tutkimusohjelmat ja tekninen 
tuki. Tähän mennessä 2 000 perhettä ja 
5 500 julkista rakennusta on osallistunut 
ohjelmaan, joka käynnistettiin vuonna 2011 
Brysselissä ja vuonna 2012 Valloniassa. 
Ensimmäiset tiedot työpaikkojen määrästä 
saadaan lähiaikoina.     
          
Lisäksi Brysselin ja Vallonian liittoumat 
ovat tarttuneet  muihinkin toimialoihin, 
kuten vesi, jätteet ja ruoka. Yksi Brysselin 
aluehallinnon vihreän ministerin toi-
meenpanemista aloitteista on kestävien 
ruokaloiden tukeminen. Tähän mennessä 
mukaan on tullut 95 ruokalaa, jotka tar-

joavat päivittäin yhteensä 80 000 ateriaa 
kouluissa, yrityksissä ja julkishallinnossa. 
Julkisia tukitoimia ovat tukipalvelut 
ruokaloiden hallinnolle, useat kestävän 
kehityksen itsearviointivälineet, koulutus, 
auditoinnit ja rahoitus.

Brysselin alueella kestävän ruoan kysyntä on 
viime vuosina  noussut tasaisesti. Esimerkiksi 
vuosien 2009 ja 2010 välillä luomuruoan kysyntä 
on noussut 20 %. Brysselissä tällä sektorilla, joka 
työllistää nykyään 2 500 ihmistä, on potenti-
aalia luoda vielä 3 600 lisätyöpaikkaa pelkäs-
tään kaupunkiviljelyyn, johon sisältyy itse viljelyn 
ohella ruoan jakelu, jätehuolto, tiedottaminen, 
neuvonta ja konsultointi.
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BURGENLAND, 
ITÄVALTA: 
PAIKALLINEN 
VIHREÄ ENERGIA 
JA UUDET 
TYÖPAIKAT 

TOIMINTA: 
Edistää alueellista työllisyyttä ja kasvua, 
vähentää riippuvuutta fossiilienergiasta

MISSÄ TYÖPAIKKOJA LUODAAN? 
Uusiutuvan energian paikallinen tuotanto, 
kestävä maa- ja metsätalous, näihin liittyvä 
tutkimus- ja kehitys.

KETKÄ? 
Runsaasti osanottajia: kansalaisia, tutkijoita, 
paikallisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja 
maanviljelijöitä

SAAVUTUKSET: 
Osavaltiossa luotu 5 560 työpaikkaa; 1 000 
työpaikkaa Güssingissä, 50 uutta yritystä 
kaupungin läheisyyteen; Burgenlandista 
on tullut Euroopan ensimmäinen 
sähköomavarainen alue.

Nettisivut:
www.guessing.co.at
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Vuonna 1997 Itävallan osavaltio Burgen-
land asetti tavoitteekseen päästä vuoteen 
2050 mennessä energiaomavaraiseksi 
tuottamalla sähköä paikallisista uusiutu-
vista energianlähteistä.

Tavoitteena oli saada alueelle uusia työ-
paikkoja ja kehittää taloutta, sekä samalla 
vähentää  myös alueen energiankulutusta 
sekä riippuvuutta fossiilienergiasta. Vuon-
na 2013 Burgenlandista tuli Euroopan en-
simmäinen alue, joka tuotti kuluttamansa 

sähkön uusiutuvilla paikallisilla energian-
lähteillä, tuulella, aurinkoenergialla ja bio-
massalla. Strategia loi 5 560 uutta työpaik-
kaa 284 000 asukkaan osavaltiossa ja nosti 
sen asukaskohtaisen bruttokansantuotteen 
71 prosentista (1995) 81 prosenttiin (2008) 
EU-15:n (läntiset EU-maat) keskiarvosta.

Burgenlandissa aloitettiin 250 uusiutuvan 
energian projektia. Güssingin kaupunki 
keskittyi biomassaan käyttäen hyväksi met-
sä- ja maatalouden resursseja. Rakennettiin »

photo: ©arturbo 
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useita alueellisia lämpökeskuksia sekä bio-
massavoimalaitos. Projektit toivat  Burgen-
landiin biomassa-asiantuntijoita, mikä edisti 
Euroopan uusiutuvan energian keskuksen ja 
’Technikum’ -bioenergiatutkimuskeskuksen 
perustamista. Tämän tutkimuskeskittymän 
avulla Güssing kehitti kaikkia niitä teknolo-
gioita, joilla biomassasta tuotetaan energiaa.

Tämä synnytti yli 1 000 uutta työpaikkaa 
Güssingiin, jonka asukasluku on 26 507. 
Viime 20 vuoden aikana kaupunkiin on 
joko perustettu tai siirretty yli 50 uutta 
yritystä. Güssingistä on tullut malli muille-
kin alueille, jotka aikovat ryhtyä aktiivisiin 
ilmastonsuojelutoimiin.

Paljon aikaa, energiaa ja muita voimavaroja 
on käytetty tietoisuuden kasvattamiseen 
ja viestintäkampanjoihin, joilla on infor-
moitu kansalaisia siitä, miten he voivat 
omalta osaltaan toimia  Burgenlandin 
energiaomavaraisuuden puolesta ja hyö-
tyä Burgenlandin ympäristölinjasta.

Vakaa rahoitus on tärkeää Burgenlandin 
vihreän muutoksen jatkumiselle. Itävallan 
vihreä puolue on aktiivisesti ajanut lisäva-
roja sekä myös julkisen rahan tehokkaam-
paa käyttöä, jotta  alue voi jatkaa innova-
tiivista ja tuloksellista vihreää ohjelmaansa.
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LE MANS JA PAYS DE 
LA LOIRE-ALUE, 
RANSKA: 
TYÖPAIKKOJA 
TAANTUVIEN 
TEOLLISUUDEN-
ALOJEN 
TYÖLÄISILLE 

TOIMINTA: 
Uusien työpaikkojen luominen taantuvien 
teollisuudenalojen työläisille ja 
uudelleenkoulutus

MISSÄ TYÖPAIKKOJA LUODAAN? 
Tuulivoima ja rakennusala, paikalliset 
yritykset, etenkin pienet ja keskisuuret

KETKÄ? 
Nuoret ja työttömät, auto-, lentokone- ja 
elektroniikkateollisuuden työntekijät

SAAVUTUKSET: 
90% koulutetuista työntekijöistä saanut 
uuden työpaikan; 6 240 työntekijää on nyt 
töissä alueen tuulivoima-alalla; laskukauden 
vaikutusta lievennetty.

Nettisivut: 
www.paysdelaloire.fr/no_cache/region-actu/actu-
detaillee/n/un-guide-pour-se-former-aux-metiers-verts/
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Koulutusohjelma Le Mans’in kaupungissa 
Pays de la Loiren alueella Ranskan luo-
teisosassa, auttaa työttömiä nuoria ja 
taantuvien teollisuudenalojen työläisiä 
lähinnä autoteollisuudessa ja sen alihank-
kijaketjussa täydentämään ammattitaito-
aan tuulivoima-alan uusiin työpaikkoihin 
sopivaksi. Jopa 95 % auton valmistuksessa 
ja huollossa tarvittavista taidoista on käyt-
tökelpoisia tuulivoimasektorilla. 

150 koulutetusta työntekijästä vähintään 
90 % on vuodesta 2009 lähtien löytänyt 
uuden työpaikan tuulivoima-alalla, ja 5 % 
jatkaa koulutustaan. Le Mans on ainoa 
paikka Ranskassa, joka tarjoaa koulutusta 
merituulivoima-alan työntekijöille.

Koulutusohjelma on osa Pays de la Loiren 
aluevaltuuston laajempaa aluestrategi-
aa  tuulivoimasektorin kehittämiseksi alu-
eella, työpaikkojen ja yritysmahdollisuuk- »

photo:  ©Jacek_Sopotnicki
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sien luomiseksi. Sen tavoitteena on lisätä 
vuoteen 2020 mennessä maatuulivoiman 
tuotantokapasiteetti 1 750 megawattiin 
nykyisestä 480:sta.  Samanaikaisesti pyri-
tään kehittämään merituulivoimasektoria 
kehittämällä tekniikan, tutkimuksen ja 
koulutuksen osaamista, samoin tuuli-
turbiinikomponenttien tuotannon ja 
kokoonpanon, logistiikan, asentamisen 
ja huollon osaamista. Alue on sitoutunut 
hyödyntämään parhaalla mahdollisella 
tavalla ammattitaitoisia työntekijöitään ja 
heidän laajaa kokemustaan auto-, lento-
kone- ja elektroniikkateollisuudessa sekä 
merenkulkualalla.

Tämän tuloksena Pays de la Loiren tuuli-
voima-alalla on nyt 6 240 työpaikkaa 170 
paikallisessa yrityksessä, mukaan lukien 
pienet ja keskisuuret yritykset muun mu-
assa rakennusalalla. Alueen tuulivoimakapa-
siteetti on kasvanut 166 prosentilla vuoden 
2009 jälkeen. Vuonna 2013 Pays de la 
Loiren alueella oli asennettua tuulivoima-

tehoa Ranskan alueista kuudenneksi eniten. 
Toimeliaisuus tuulienergian alalla on myös 
lieventänyt taantuman vaikutusta alueella, 
jonka työttömyys on edelleen yksi Ranskan 
alhaisimmista (9,1 % vuonna 2013).

Ranskan vihreä puolue, Europe Ecologie–
Les Verts (EELV), on ollut Pays de la Loiren 
vihreän muutoksen liikkeellepaneva voima. 
Muun muassa alueneuvoston työllisyys- ja 
koulutusvaliokunnan vihreä puheenjohtaja 
on ajanut vihreiden sektorien ammattikou-
lutuksen kehittämistä.
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NAVARRAN ALUE, 
ESPANJA:
TYÖPAIKKOJEN 
JA KESTÄVÄN 
TALOUDEN 
LUOMINEN

TOIMINTA: 
Alueellisen uusiutuvan energian alan 
luominen, jotta kalliin fossiilipolttoaineen 
tuontia voidaan vähentää, kestävän talouden 
rakentaminen ja pysyvien paikallisten 
työpaikkojen luominen

MISSÄ TYÖPAIKKOJA LUODAAN?
Uusiutuvassa energiassa ja pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä

KETKÄ? 
Ammattiyhdistykset, kansalaisjärjestöt, 
tutkijat, paikallishallinto, paikalliset 
yritykset, työntekijät, nuoret ja työttömät

SAAVUTUKSET: 
3 800 työpaikkaa luotu, 81 % kulutetusta 
sähköstä tuotetaan uusiutuvalla energialla; 
aluetalouden kriisinsietokyky on parempi 
kuin Espanjassa keskimäärän

Nettisivut:
www.cenifer.com/
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1980-luvun puolivälissä 86 prosenttia Na-
varran energiasta tuotiin muualta. Alue oli 
ennen erittäin riippuvainen fossiilisesta 
tuontipolttoaineesta, jonka hinnat heilah-
televat rajusti. Nyt se kuuluu  uusiutuvan 
energian tuotannon edelläkävijöihin.

Vuonna 1994, kun ensimmäinen uusiutu-
van energian suunnitelma hyväksyttiin, 
alueen palkkataso oli korkea ja työttömyys 
alhainen. Mutta alueen talous oli hyvin riip-
puvainen muutamasta harvasta teollisuu-

denalasta, etenkin autoteollisuudesta, joka 
uhkasi siirtää tuotantonsa pois Espanjasta.

Vähentääkseen riippuvuutta kalliista fossii-
lisesta tuontipolttoaineesta, rakentaakseen 
taloutta kestävämmälle pohjalle ja luodak-
seen alueelle pysyviä työpaikkoja aluehalli-
tus ryhtyi yhteistyöhön ammattiyhdistysten, 
kansalaisjärjestöjen ja paikallishallinnon sekä 
yrittäjäjärjestöjen kanssa ja laati strategian, 
jonka tavoite oli siirtyä fossiilisista polttoai-
neista uusiutuvaan energiaan. »

photo: ©inakiantonana
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Koulutetun työvoiman pulan ratkaise-
miseksi perustettiin uusiutuvan energian 
koulutuskeskus nuorille ja työttömille 
sekä uusien sektorien työntekijöille. Sa-
manaikaisesti aloitettiin aurinko-, tuuli- ja 
biomassaenergian soveltava tutkimus. 
Nykyään tämä laitos on kansainvälisesti 
tunnustettu, siellä on 200 tutkijaa, hank-
keita viidessä maanosassa ja se käyttää 
uusinta huipputeknologiaa.

Vaikka tekemistä onkin vielä paljon, ennen 
kuin fossiilisten polttoaineiden käyttö voi-
daan asteittain lopettaa kokonaan, hienoja 
tuloksia on jo saatu.

Uusiutuvan energian alalla on Navarrassa 
nykyään yli 100 yritystä, jotka valmistavat 
muun muassa tuuliturbiineja ja aurinkosäh-
köjärjestelmien osia, tarjoavat uusiutuvan 
energian käyttö- ja huoltopalveluja  sekä 
tutkimus- ja kehityslaitoksia. Näiden yri-
tysten liikevaihto on yhteensä 3,5 miljardia 
euroa vuodessa, ne työllistävät suoraan 

3800 henkilöä (2,6 kertaa enemmän kuin 
vuonna 2002) ja tuottavat 5 % alueen 
bruttokansantuotteesta (mikä on yli kaksi 
kertaa enemmän kuin sektorin osuus 
BKT:stä koko Espanjassa, (2,4 %)).

Navarran yritykset valmistavat 17% kaikis-
ta maailmassa myydyistä tuulivoimage-
neraattoreista. 81% alueella kulutetusta 
sähköstä saadaan nyt uusiutuvasta ener-
giasta (vastaavat luvut olivat vuonna 2011 
Espanjassa 42,4 % ja Euroopassa 20,6 %). 
Alue on selvinnyt talouskriisistä harvinai-
sen hyvin, vuoden 2008 jälkeen Navarran 
bruttokansantuote on laskenut 5,1 % 
vähemmän kuin koko maan  BKT samalla 
aikavälillä.
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Vuoden 2009 jälkeen Espanjan hallitukset ovat leikanneet ra-
dikaalisti uusiutuvan energian tukiohjelmia, ja lähinnä siksi alan 
työpaikat  maassa ovat vähentyneet puoleen. Esimerkiksi hei-
näkuussa 2013 hallitus hyväksyi energiauudistuksen, joka suosii 
fossiilisia polttoaineita ja säilyttää Espanjan viiden isoimman 
voimayhtiön oligopolin. Navarran energiatalous on ainakin tois-
taiseksi onnistunut haraamaan tätä suuntausta vastaan.
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LONTOO, YHDISTYNYT 
KUNINGASKUNTA:
PAIKALLIS- 
YHTEISÖT 
VIHREÄN 
OSAAMISEN JA 
TYÖPAIKKOJEN 
PUOLESTA

TOIMINTA: 
Paikallisyhteisöjen aloite asuinalueiden 
kehittämisestä vihreämmiksi 
ja vaikutusmahdollisuuksien parantamisesta, 
työnhakijoille on annettu ympäristökoulutusta 
ja luotu vihreitä työpaikkoja

MISSÄ TYÖPAIKKOJA LUODAAN? 
Sadeveden kerääminen, rakennusten 
lämpöeristys, avustusneuvonta, 
aurinkosähköjärjestelmien asentaminen, 
yhteisöllinen puutarhanhoito, kampaamoala, 
kierrätys, jätehuolto

KETKÄ? 
Paikallisyhteisöt, työnantajat, työnhakijat, 
ammattiyhdistykset, oppilaitokset, 
paikallishallinto

SAAVUTUKSET: 
Luotu yli 500 koulutusmahdollisuutta, 100 
työtöntä koulutettu ja heille tarjottu työtä, 
suurten työnantajien kanssa tehty sopimuksia 
työharjoittelusta ja työpaikoista

Nettisivut:
www.unionlearn.org.uk/our-work-and-projects/skills-
investment/skills-green-economy/green-skills-partnership
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Vihreää sektoria pidetään Britanniassa 
lupaavana talouskasvun lähteenä. Vuosina 
2011–12 sillä oli lähes miljoona kokoaikaista 
työpaikkaa. Sektorille arvioidaan syntyvän 
lähes puoli miljoonaa uutta työpaikkaa 
vuoteen 2020 mennessä.

Vuonna 2011 työnantajat, ammattiyhdis-
tykset, oppilaitokset, paikallishallinto ja 
kunnat panivat alulle ”Lontoon vihreän 
osaamisen kumppanuuden” vihreän työl-
lisyyspotentiaalin hyödyntämiseksi. Kump-
panuus on ns. ”alhaalta ylös” -aloite, jolla 
on kolme päätavoitetta: 1) luoda paikallisia 
yhteistyöverkostoja, 2) antaa paikkakun-
talaisille, myös työttömille koulutusta ja 
työkokemusta, ja kehittää osaamista ja 
3) muuttaa asuma-alueet vihreämmiksi, 
turvallisemmiksi ja puhtaimmiksi sekä pa-
rantaa vaikutusmahdollisuuksia niillä.

Työnhakijoille opetetaan ympäristö-
osaamisen perus- ja erityistiedot, joi-
ta  tarvitaan  työpaikan muuttamiseksi »

photo: ©hmproudlove
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vihreäksi hyvin erilaisilla toimialoilla, kuten 
rakennusten remontointi, kampaamoala 
ja jätehuolto. Koulutetut toimivat myös 
asuinalueittensa ja työpaikkojensa ’vihrei-
nä lähettiläinä’ sekä jakavat osaamistaan 
työtovereille ja naapureille.

Vihreitä työpaikkoja on luotu sadeveden 
keräämiseen, rakennusten lämpöeris-
tykseen, avustusten hakuneuvontaan, 
aurinkosähköjärjestelmien asentamiseen, 
yhteisölliseen puutarhanhoitoon (ruo-
honleikkuu, metsänhoito, kompostointi), 
ympäristöystävällisten tuotteiden käyt-
töön kampaamoalalla, kierrätykseen ja 
jätehuoltoon sekä jätteiden vähentämis-
neuvontaan.

Alussa kumppanuus toimi Lontoon itä- ja 
eteläosissa. Sieltä se on levinnyt koko 
kaupunkiin ja myös muualle maahan. Saa-
vutuksiin kuuluu:

• aloitteet yhteensä ovat luoneet yli 500 
koulutusmahdollisuutta 

• 100 työtöntä on koulutettu ja he ovat 
kartuttaneet työkokemustaan puutar-
hanhoidossa, jätehuollossa ja jälkiasen-
nustöissä 

• Uraauurtava työntekijöiden osuuskunta, 
the Lewisham New Leaf Collective’n on 
perustettu uusiutuvan energian integ-
roimiseksi sosiaalisen asuntotuotannon 
uudistamiseen

• Eräiden maan suurimpien rakennus-
yhtiöiden ja palveluntarjoajien kanssa 
on tehty  sopimuksia työharjoittelusta, 
taattu työpaikkahaastatteluja, harjoit-
telupaikkoja ja työllistymismahdollisuuk-
sia työntekijöille ja työttömille energian-
säästöön ja kestävyyteen liittyvillä aloilla 
Lontoon eteläosassa.
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TŠEKIN 
TASAVALTA:
UUSIA 
TYÖPAIKKOJA JA 
ENERGIANSÄÄSTÖÄ

TOIMINTA: 
Pysyvien paikallisten työpaikkojen luominen, 
kotien energiansäästö 

MISSÄ TYÖPAIKKOJA LUODAAN? 
Rakennusteollisuuden pienet ja keskisuuret 
yritykset

KETKÄ? 
Yksittäiset kotitaloudet, jotka hyötyvät 
avustuksista ja energiansäästöstä

SAAVUTUKSET: 
Noin 16 000 työpaikkaa luotu tai säilytetty, 
mahdollisuus luoda 70 000 pitkäaikaista 
työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä; 
jopa 1,5 miljardia euroa vuotuiset säästöt 
kotitalouksien energiakuluissa; alhaisemmat 
CO2-päästöt.

Nettisivut: 
www.zelenausporam.cz/sekce/582/about-
the-green-savings-programme/
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Vuonna 2009 vihreä ministeri julkaisi kansallisen Green-säästöohjelman 
(2009–2012), joka edisti asuntojen energiansäästöä kotitalouksien suo-
ralla energia-avustuksella, joka oli jopa 30–75 % kustannuksista.

Ohjelma tuki lämmöneristyksen parantamista (esimerkiksi ovien ja ikku-
noiden vaihtaminen energiatehokkaampiin), energiaa tuhlaavien boileri-
en uusimista, aurinkoenergiajärjestelmien hankintaa ja asentamista sekä 
matalaenergiatalojen rakentamista. Tuet maksettiin niistä tuloista, jotka 
valtio on saanut Kioton pöytäkirjan mukaisista CO2-päästöhyvityksistä ja 
päästökaupasta. Ohjelma ei siis rasittanut veronmaksajien kukkaroa eikä 
valtion budjettia. »
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Vuosien 2009 ja 2012 välillä  yli 250 000 
kotitaloutta koko Tšekin tasavallassa sai  oh-
jelmasta 967 miljoonan euron tuet. Tästä 
saatu  CO2-päästöjen väheneminen vuoden 
2012 loppuun mennessä on arvioitu 864 000 
tonniksi vuodessa, mikä vastaa 69 000 asuk-
kaan kaupungin päästöjä samassa maassa.

Noin 16 000 työpaikkaa luotiin tai säilytettiin 
lähinnä rakennusalan pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä. Ohjelman kautta myönnetyt tuet 
säästävät kotitalouksien lämmityskuluja jopa 
1,5 miljardia euroa vuodessa.

On arvioitu, että ohjelman jatkuminen (2013– 
2020) tulee luomaan ja säilyttämään vähin-
tään 70 000 työpaikkaa.
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